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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/09-12/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09/2 
Rijeka,  14. travnja 2009. 
                                    

 
   

 

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO KANTRIDA  

 

2.sjednica VMO Kantrida održana je 18. ožujka 2009. godine s počekom u 18,00 sati u prostoru 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Jasna Kučan, predsjednik VMO 
• Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika VMO Kantrida 
• Branko Tomašić, član 
• Branko Šestan, član 
• Nereo Zenko, član 
• Branka Komadina, tajnica MO Kantrida 

Ostali nazočni: 
• Miroslava Valcich, predsjednik komunalne komisije pri VMO 
• Elio Biasiol, rukovoditelj održavanja u Rijeka prometu 
• Zdenko Nikšić, referent za komunalna pitanja za područje Kantrida. 

 
AD 1 

 

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Kantrida: 
• zapisnik jednoglasno usvojen. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika prve sjednice VMO 
2. Usvajanje plana aktivnosti za 2009. godinu 
3. Usvajanje Financijskog plana za 2009.godinu 
4. Komunalni prioriteti za 2008. godinu i dinamički plan za  2009. godinu iz nadležnosti 

Rijeka prometa 
5. Komunalni zahvati iz nadležnosti Energa d.o.o. 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 2 
 

Vijeće MO Kantrida jednoglasno je usvojilo Plan aktivnosti za 2009.godinu 

 
AD 3 

 

Financijski plan za 2009.godinu za VMO Kantrida usvojen jednoglasno, sa pojedinačnim 
pozicijama, prema usvojenim programima. 
 
AD 4 

 

Komunalne prioritete za 2009. godinu prezentirao je Zdenko Nikšić iz Rijeka prometa i to: 

• Ulica Pionirska, gotovo do sada, idejni projekt, tehnička dokumentacija, izvedbeni projekt i 
tijekom 2009. godine očekuje se izgradnja. 

• do 15.travnja 2009.godine očitovanje Rijeka prometa o dinamici izgradnje malih komunalnih 
zahvata za područje Kantrida za 2009.godinu. 

• do 15.travnja 2009.godine (dostaviti će se u MO Kantrida), tehnička priprema za izgradnju 
stepenica (dio) i pristupnog puta (dio) u ulici Prolaz Marčeljeva draga sa ulicom Marina 
Jakominića. 

• Izviñačka ulica broj 3-7, ureñen parking, a zelena površina nije u nadležnosti Rijeka 
prometa (iako je bilo predviñeno prijedlogom iz MO Kantrida).  

 
AD 5 
 

Obavijesti od komunalnog društva Energo, o dinamici radova na području Kantrida, Vijeće primilo 
na znanje uz obvezu postave istih na web stranice MO Kantride. 
 
AD 6 
 

Pod točkom razno: 
• Adolf Krbavac, predložio je novi izgled poziva za sjednice Vijeća, koji je usvojen. 
• Vijeće donijelo zaključak da se na web stranice MO Kantrida postavi poziv grañanima za 

predlaganje dana Mjesnog odbora Kantrida (koji bi se kasnije i prigodno obilježavao). 
• Vijeće upoznato sa novim uputama za izradu prijedloga prioriteta za 2010. godinu (prema 

naputku poslanom e-mail poštom). 
• Vijeće primilo na znanje poziv Udruženja obrtnika Rijeka za volontersku akciju u dječjoj 

bolnici Kantrida. 
• Vijeće donijelo zaključak da ove godine (2009.) neće održati predavanje o uštedi električne 

energije, zbog malog interesa grañana za takovu vrstu predavanja (prema lošem odazivu 
            iz prethodnih godina). 
 
Sjednica je završila u 20,30 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Branka Komadina 

Predsjednik VMO Kantrida: 
 

Jasna Kučan, dipl.iur.  
 
 

  
 
 
 
 

         
                                                  


